
Tramadol och
antidepressiv 
behandling

Vilka antidepressiva läke-
medel är lämpliga till patient
som behandlas med trama-
dol?

I Fass nämns att tramadol
kan interagera med paroxe-
tin, sertralin och fluoxetin.

Tramadol hämmar synap-
tiskt återupptag av

noradrenalin och serotonin.
Fall av serotonergt syndrom
har rapporterats vid samti-
dig behandling med trama-
dol och paroxetin, sertralin
eller fluoxetin. Både trama-
dol och selektiva seroto-
ninåterupptagshämmare
(SSRI) sänker kramptrös-
keln, och kombinationen
ska därför undvikas, särskilt
hos patienter med hög risk
att utveckla kramper [1]. 

I det svenska biverkningsre-
gistret finns två fall registre-
rade där patienter fått
krampanfall vid kombina-
tion av tramadol och SSRI
[2]. Ett dödsfall finns beskri-
vet, där en man med alko-
holproblem avlidit av kram-
per vid behandling med tra-
madol, venlafaxin, trazodon
och quetiapin. Alla dessa lä-
kemedel kan påverka seroto-
ninnivåerna [3]. En fallrap-
port finns, där serotonergt
syndrom upptäckts hos en
72-årig kvinna 18 dagar ef-
ter insättande av fluoxetin
och tramadol [4]. Två fall av
serotonergt syndrom har
rapporterats vid kombina-
tion av tramadol och paroxe-
tin, och ett fall vid kombina-
tion av tramadol, olanzapin
och mirtazapin [5, 6].

Tramadol metaboliseras

via cytokrom P-450-enzy-
merna CYP2D6 samt
CYP3A4. Paroxetin och flu-
oxetin är starka hämmare av
CYP2D6, och möjligtvis fö-
religger en farmakokinetisk
interaktion mellan tramadol
och dessa substanser.
Interaktionen är ej visad i
kliniska studier [7, 8].

Vid behov av kombinerad
smärtbehandling och antide-
pressiv terapi rekommende-
ras i första hand att tramadol
byts mot annat analgetikum.
Paracetamol ensamt eller i
kombination med en svag
opioid är ett rimligt första-
handsval. Till patienter som
behandlas med fluoxetin el-
ler paroxetin är dextropro-
poxifen ett bättre alternativ
än kodein, eftersom kode-
inets bioaktivering till mor-
fin via CYP2D6 hämmas av
dessa läkemedel.

Om indikationen för att an-
vända tramadol är stark och
patienten inte har någon för-
höjd risk att få kramper före-
slås ett antidepressivum med
mindre serotonerg effekt, så-
som reboxetin, mianserin el-
ler maprotilin. Ett sista alter-
nativ kan vara att kombinera
en låg dos tramadol med ett
tricykliskt antidepressivum
och att med hjälp av monito-
rering av plasmakoncentra-

tionen hålla en så låg dos an-
tidepressivum som möjligt.

Sammanfattningsvis rekom-
menderas i första hand byte
av smärtlindring för att
minska risken för kramper
och serotonergt syndrom.
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